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  4. ศ.กนก  วงษตระหงาน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  5. นายพิสิฐ  ล้ีอาธรรม                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  6. นางสาวนวพร  เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  7. นายสารกิจ  ถวิลประวัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
   8 . นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกํ าจร ประธานกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลัยขอนแกน
  9. รศ.สุมนต   สกลไชย                               อธิการบดี
 10. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
 11. รศ.ดํ ารงค   หอมดี          รองอธิการบดีฝายบริหาร
                 กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูแทนรองอธกิารบดี
 12. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 13. รศ.สุลัดดา ลอยฟา        คณบดีคณะศึกษาศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 14. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 15. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 16. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูแทนผูอ ํานวยการ
 17. รศ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร                           กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                   จากคณาจารยประจํ า
 18. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
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 19. ศ.เมธา  วรรณพัฒน                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                  จากคณาจารยประจํ า
 20. รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 21. รศ.มนตรี  บุญเสนอ               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

                       จากคณาจารยประจํ า
 22. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

                     จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
 23. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 24. นางสังวาลย  ชางทอง                                 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ  หรือภารกิจสํ าคัญ)
 1. พลตํ ารวจเอกเภา  สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย
 2. นายเจตน  ธนวัฒน                             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 3. นายทองใบ  ทองเปาด                      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 4. นายสมพร  กล่ินพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 5. นายเตช  บุนนาค         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 6. นายสุชาติ  เมืองแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 7. รศ.ศักรินทร  ภูมิรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 8. ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชมุ
 1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
 2. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
 3. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
 4. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
 5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

เริม่ประชมุเวลา        09.15  นาฬกิา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยไดแจงตอท่ีประชุมวา เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยปวย

จึงขอลาประชุม และมอบหมายใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทํ าหนาท่ีประธานการประชุมแทน   และ
ประธานไดกลาวเปดประชุมและดํ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
1.1  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ

ประธานแจงตอท่ีประชุมวา นายพิสิฐ ล้ีอาธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   จึงขอแสดงความยินดีมา ณ
โอกาสนี้

ท่ีประชุมรับทราบ และรวมแสดงความยินดี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
2.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                เสด็จฯแทนพระองคมาพระราชทานปริญญาบัตรฯ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักราชเลขาธิการ

พระบรมมหาราชวังไดมีหนังสือแจงวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองคมาพระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสํ าเร็จการศึกษามหาวทิยาลัยขอนแกน ประจ ําปการศกึษา 2547  ซ่ึงทรงกํ าหนดจะเสด็จฯ  ระหวางวันท่ี
19-23 ธันวาคม 2548    ท้ังนี้มหาวทิยาลัยจะไดประสานเกี่ยวกับกํ าหนดวันเวลาท่ีแนนอนกับกองพระ
ราชพิธี สํ านักพระราชวังอีกครั้ง เม่ือทราบวันท่ีแนนอนแลวมหาวิทยาลัยจะไดเรียนเชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยรวมพิธีดังกลาวอยางเปนทางการตอไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

2.2 ศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการแตงต้ังเปนผูวาราชการจังหวัด
 อธิการบดีแจงตอท่ีประชุมความวา ดวยมีศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดรับการ

แตงตั้งเปนผูวาราชการจังหวัด  2 ราย ไดแก 1)  นายอํ านาจ  ผการัตน ไดรับการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง
ผูวาราชการจังหวัดยโสธร   และ 2) นายสมบูรณ  ศรีพัฒนาวัฒน  ไดรับการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงผูวา
ราชการจังหวัดสระแกว  โดยทั้งสองทานเปนศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร และเปนครั้งแรกท่ีมีศิษยเกา
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดดํ ารงตํ าแหนงผูวาราชการจังหวัด เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกนยังไมมีการผลิต
บัณฑิตสาขารัฐศาสตร  จึงเปนความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแกนอยางย่ิง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
   ครั้งที่  5/2548  เม่ือวันที่  6  กรกฎาคม 2548
 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2548 เม่ือ

วันท่ี  6  กรกฎาคม  2548 โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเน่ือง
4.1 รายงานสถานภาพเงินฝากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน
      เพียงวันที่  15 สิงหาคม 2548

 รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย
และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันท่ี  15 สิงหาคม 2548  ดังนี้
1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน

ประเภท จํ านวนเงิน จํ านวนเงิน
สินทรัพย 3,702,883,867.62
   ก) ประเภทดอกผลใชได 3,433,842,653.01
   ข) ประเภทดอกผลมีขอกํ าหนด 269,041,214.61
การลงทุน 3,702,883,867.62
    เงนิฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ 1,394,143,867.62 1,394,143,867.62
   ตราสารหนี้ 1,908,740,000.00

พันธบัตร 1,104,980,000.00
หุนกู (รวมบรรษทัเงนิทุน) 467,660,000.00
อื่นๆ 336,100,000.00

   ตราสารทุน 400,000,000.00
หุนสามัญ -
กองทุนรวมทีล่งทุนในหุน 400,000,000.00

2. รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2548 (1 ตลุาคม 2547-15 สิงหาคม 2548)
2.1 เงินอุดหนุนคาจางชั่วคราว  88,081,410.92
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      699,000,081.27
2.3 เงินอุดหนุนท่ัวไป       166,113,869.31
2.4 เงินทุน 157,686,620.58
2.5 รายจายอื่นๆ      454,056,073.81

รวม          1,564,938,055.89
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
          ที่ประชุมรับทราบ และมีขอสังเกตวาควรปรับปรุงการรายงานใหมีขอมูลที่ชัดเจนตรง
ตามหลักบัญชีเพ่ิมเติม ในเรื่องการตีมูลคาสินทรัพยที่มีการเปลี่ยนแปลง เชนการลงทุนในตราสารทุน
ตางๆ  การรายงานแตละครั้งควรมีขอมูลการปรับมูลคาสินทรัพยที่เปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด
และรายรับจากเงินปนผล นํ าเสนอประกอบดวย
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา
5.1 ขออนุมัติต้ังงบประมาณเงินรายได ป 2548 เพ่ิมเติม ของคณะแพทยศาสตร
      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และวิทยาเขตหนองคาย

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยมีคณะและหนวยงาน
เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายไดป 2548  เพิ่มเติม ดังนี้

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- ขออนมัุตติัง้งบประมาณเงนิรายไดป 2548 (เพิม่เตมิ) จากเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา

83,271,000 บาท  เพือ่ตัง้งบประมาณรายจายในงานสนบัสนนุการจดัการศกึษา หมวดเงนิอดุหนนุ
70,780,400  บาท  และหมวดเงินทุน 12,490,600 บาท  และหมวดรายจายอื่น 16,654,200 บาท
เนือ่งจากภาคตนปการศกึษา 2548  คณะไดเปดหลักสูตรและรบันกัศกึษาเพิม่ขึน้จากแผนการรบัเดมิ 1,369 คน
เปนหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการปกครองทองถิน่ สํ าหรบับคุลากรองคการบรหิารสวน
ทองถิน่ท่ัวประเทศ  จ ํานวน 1,359 คน  และหลักสูตรศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิาสังคมวทิยา จ ํานวน  10
คน  โดยจะมีรายรบัจากคาธรรมเนยีมการศกึษาเพิม่ขึน้ 83,271,000 บาท

วิทยาเขตหนองคาย
-  ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายไดป 2548 (เพิ่มเติม) จากเงินคาธรรมเนียมการ

ศกึษา 2,875,800 บาท เพื่อตั้งงบประมาณรายจายในงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน
2,444,400 บาท  และหมวดเงินทุน  431,400 บาท  เนื่องจากภาคตนปการศึกษา 2548  วิทยาเขตได
เปดหลักสูตรและรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากแผนการรับเดิม 2 หลักสูตร  โดยรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น  473 คน
จาก 933 คน เปน 1,453 คน ทํ าใหมีภาระในการดํ าเนินงานและมีคาใชจายเพิ่มขึ้น

คณะแพทยศาสตร
-  ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายไดป 2548 (เพิ่มเติม) จากเงินทุนสํ ารองสะสม

จํ านวน 276,066,000 บาท  (คิดเปนรอยละ 42.16 ของเงินทุนสํ ารองสะสมคณะฯ จํ านวน
654,741,990.43 บาท)  โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ด ําเนนิการตามภารกจิของคณะฯ ดงันี ้1) เพิม่ประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน บริการวิชาการ การวิจัย  2) ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคและ
ความปลอดภัยของโรงพยาบาลศรีนครินทร   3) เพิ่มศักยภาพทางการบริการรักษาพยาบาล
ซ่ึงมีรายละเอียดงบประมาณของแตละคณะ/หนวยงาน   พรอมท้ังมติท่ีประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี
12/2548 เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2548  ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

รองอธิการบดีฝายบริหารไดเสนอท่ีประชุมเพิ่มเติมวา ตามที่ท่ีประชุมคณบดี คราวประชุม
ครั้งท่ี 12/2548 เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2548 ไดมีมติในสวนของการเสนอขอตั้งงบประมาณจากเงินทุน
สํ ารองสะสมของคณะแพทยศาสตรวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไมเคยเสนอขออนุมัติใชเงินทุนสํ ารองสะสม
ในจํ านวนที่มากเชนนี้ จึงเห็นควรใหนํ าเสนอตอคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณากอน
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นํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไปนั้น  คณะกรรมการการเงินฯไดพิจารณาแลว ในคราวประชุมเม่ือ
วันท่ี 7 กันยายน 2548  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ   โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้

- ใหมีการพจิารณาเปล่ียนแปลงกรณท่ีีมีการซ้ํ าซอนของครภัุณฑหรอืกรณปีรบัเปล่ียนแผนได
- ใหจัดทํ าแผนการใชครุภัณฑรวมกันท้ังในคณะ และหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย
- ใหทํ าแผนการใชเงินท่ีชัดเจน รวมทั้งกํ าหนดเปาหมายการใชเงิน
- ใหมีการบริหารจัดการการจัดซ้ืออยางประหยัดและคุมคา

นายพิสิฐ ล้ีอาธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการการเงิน ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยควร
ก ําหนดหลักเกณฑ เรื่องการบริหารการเงิน  รวมทั้งระดับของความเขมงวดของการพิจารณากล่ันกรองวา
ควรมีมากนอยเพียงใด    ท้ังนี้ควรมีการทํ าประมาณการเงินสดหมุนเวียน (Cash Flow) วาในระยะ 3-6
เดือน หรือ 1 ป มีคณะ/หนวยงานใดบางท่ีตองการใชเงินท่ีเก็บสะสมไว  เพื่อใหการวางแผนบริหารเงิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติหลักการการขอตั้งงบประมาณเงินรายไดป
2548 เพ่ิมเติมตามที่เสนอทั้ง 3 คณะ  โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดระบบ
และหลักเกณฑในการบริหารเงินใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และใหนํ าหลักเกณฑ พรอมทั้งขอเสนอแนะ
ตอการขอใชเงินสํ ารองสะสมของคณะแพทยศาสตรของคณะกรรมการการเงินฯ มาเปนหลักการใชกับ
คณะ/หนวยงานอื่นๆ ดวย

5.2 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2549
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา งบประมาณเงินรายไดประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2549  ไดจัดทํ างบประมาณใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน เพื่อใหไดผล
ผลิตและผลลัพธตามเปาหมาย และมีความเชื่อมโยงกับเปาหมายการใหบริการของกระทรวงศึกษาธิการ
เปาหมายการใหบริการของมหาวิทยาลัยขอนแกน กลยุทธของมหาวิทยาลัยขอนแกนตาม พระราชบัญญัติ
งบประมาณแผนดิน 2549 และกลยุทธของมหาวิทยาลัยขอนแกนตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2548-
2551   ปงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน มีงบประมาณรวมทั้งส้ิน 5,029,057,900 บาท เปน
งบประมาณแผนดิน 2,837,517,200 บาท และงบประมาณเงินรายได 2,191,540,700 บาท คิดเปน
สัดสวนงบประมาณแผนดินตองบประมาณเงินรายได ในอัตรารอยละ 56.42:43.58

รายละเอียดงบประมาณเงินรายได ในสวนของรายรับประกอบดวย 4 หมวดรายรับ และในสวน
ของรายจายจํ าแนกเปนงบประมาณตามหมวดรายจาย (3 หมวด) งบประมาณตามงบรายจาย (5 งบ)
และงบประมาณตามผลผลิต (8 ผลผลิต) ดังนี้
1. งบประมาณรายรับ งบประมาณเงินรายได 2,191,540,700 บาท

1.1 เงินผลประโยชนมหาวิทยาลัย 1,484,361,500 บาท
1.2 เงินคาธรรมเนียมการศึกษา 566,043,300 บาท
1.3 เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย และเงินบริจาคอื่น 42,009,900 บาท
1.4 เงินรับฝาก 99,126,000 บาท
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2. งบประมาณรายจาย งบประมาณเงินรายได 2,191,540,700 บาท
2.1 จํ าแนกตามหมวดรายจาย

- หมวดเงินอุดหนุน 1,740,134,500 บาท
- หมวดเงินทุน 310,270,300 บาท
- หมวดรายจายอื่น 141,135,900 บาท

2.2 จํ าแนกตามงบรายจาย
- งบบุคลากร 142,835,100 บาท
- งบดํ าเนินงาน 1,254,031,000 บาท
- งบลงทุน 45,946,000 บาท
- งบอุดหนุน 504,813,900 บาท
- งบรายจายอื่น 243,914,700 บาท

2.3 จํ าแนกตามผลผลิต
- ผูสํ าเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 170,682,800 บาท
- ผูสํ าเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 219,075,000 บาท
- ผูสํ าเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 498,655,900 บาท
- ผลงานการใหบรกิารรกัษาพยาบาลและสงเสรมิสุขภาพเพือ่การศกึษาและวจิยั 1,035,485,000 บาท
- ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 482,100 บาท
- ผลงานการใหบริการวิชาการ 5,580,000 บาท
- ผลงานทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1,576,100 บาท
- ผลงานการสนับสนุนหลายผลผลิต 260,003,600 บาท

ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ท้ังนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราว
ประชุมครั้งท่ี 15/2548 เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2548  ดวยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติในหลักการงบประมาณเงินรายได ประจํ าปงบ

ประมาณ พ.ศ. 2549  โดยมีขอเสนอแนะ ใหมหาวิทยาลัยรับไปดํ าเนินการ ดังน้ี
1. พิจารณาปรบัตวัเลขทัง้ในคาเปาหมายของตวัชีว้ดั และตวัเลขงบประมาณ เพ่ือใหไดขอมูล

ทีถู่กตองเหมาะสม และหากมกีารเปลีย่นแปลงตวัเลขใหแจงใหสภามหาวทิยาลยัทราบดวย
2. ใหวางแผนยทุธศาสตร  และบรหิารจดัการควบคมุดแูลการใชจายเงิน  รวมทัง้การตดิตาม

ประเมินผลความคุมคาในการใชงบประมาณ
3. ใหวางแผนการหารายไดและการใชเงินในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ
4. ปรับทบทวนเปาหมายการบริหารจัดการดานตางๆไปในทิศทางเดียวกัน  และกํ าหนด
     ทิศทางของมหาวิทยาลัยในอีก 3 ปขางหนา และจัดสรรงบประมาณใหสอดคลอง
5. ควรมรีะบบตรวจสอบอยางจรงิจังในเรือ่งความคุมคาของการใชทรพัยากรอยางมีประสทิธภิาพ

และคณะกรรมการที่ตรวจสอบควรพิจารณาจากผูที่มีความรูความสามารถดานการบริหาร
จัดการ เพ่ือสามารถใหค ําแนะนํ าในเชงิสรางสรรคทีจ่ะกอใหเกิดประโยชนแกองคกรยิง่ขึน้



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 6/2548  วันที่  7  กันยายน 2548

8

5.3 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการแบงสวนราชการในคณะในสวนการจัดการเรียน
การสอน
 อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี

2/2547 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ 2547 เห็นชอบในหลกัการในการปรบัปรงุโครงสรางการแบงสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยในสวนของกลุมหนวยงานประเภทจดัการเรยีนการสอนใหแบงกลุมเปน  
(1) ภาควชิา (สวนราชการเดมิ)   (2) สายวชิา  (หมายถงึ หนวยงานในคณะทีทํ่ าหนาท่ีจดัการเรยีนการสอน
ในสาขาวชิารวมหรอื สาขาวชิาท่ีมีลักษณะบรูณาการ ซ่ึงอาจจะเกดิจากการบรูณาการภาควชิาตางๆ หรอื สาย
วชิาตามสาขาวชิาของหลักสูตร)    และ (3) ไมมีโครงสรางหนวยงานเปนการเฉพาะ  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะ
เสนอการแบงสวนราชการในระดับตางๆ ตอไป

บดันี ้คณะตางๆ ไดดํ าเนินการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการในสวนการจัดการ
เรยีนการสอน ตามหลักการท่ีไดรบัความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลัยดงักลาวแลว ซ่ึงแบงออกเปน 2 กลุม
ดงันี้

กลุมที่ 1  คณะท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ใหปรับปรุงโครงสรางการแบง
สวนราชการในคณะในสวนการจัดการเรียนการสอน มี 4 คณะ ดังนี้

การแบงสวนราชการเดิม การแบงสวนราชการใหม
1.1 คณะพยาบาลศาสตร     1.1 คณะพยาบาลศาสตร
(1) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร
(2) ภาควิชาการพยาบาลแมและเด็ก
(3) ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร
(4) ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร
(5) ภาควชิาการพยาบาลอายรุศาสตรและศลัยศาสตร
(6) ภาควิชาการศึกษาวิจัยและบริหารการพยาบาล
(7) ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล

(1) สายวิชาพยาบาลศาสตร
     (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเลม 121

           ตอนที่ 78 ง วันท่ี 28 กันยายน 2547)

1.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   1.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(1) ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
(2) ภาควิชาประวัติศาสตรและโบราณคดี
(3) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
(4) ภาควิชาพฒันาสังคม
(5) ภาควิชาภาษาตางประเทศ
(6) ภาควิชาภาษาไทย
(7) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(8) ภาควิชาสังคมศาสตร

  (1) สายวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 (มติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุม
   ครั้งท่ี 2/2548 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2548)
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การแบงสวนราชการเดิม
1.3 คณะสถาปตยกรรมศาสตร

การแบงสวนราชการใหม
1.3 คณะสถาปตยกรรมศาสตร

(1) ภาควิชาพื้นฐานสถาปตยกรรม
(2) ภาควิชาผังเมือง
(3) ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม
(4) ภาควิชาสถาปตยกรรม

(1) สายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
(มติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุม
  ครั้งท่ี 2/2548 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2548)

1.4 คณะวิทยาการจัดการ 1.4 คณะวิทยาการจัดการ
(1) ภาควิชาการเงินและการบัญชี
(2) ภาควิชาบริหารธุรกิจ
(3) ภาควิชาเศรษฐศาสตร

ไมมีการแบงสวนราชการเปนหนวยงาน
    (มติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุม
     ครั้งท่ี 4/2548 เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2548)

ท้ังนี้การดํ าเนินการเพื่อใหการแบงสวนราชการใหมขางตนมีผลตามกฎหมาย จะตองเสนอแกไขประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเดิมและออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการใหม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ซ่ึงกระบวนการดังกลาวนี้ใชเวลานาน ซ่ึงคาดวาประมาณ 6-8 เดือนเปนอยางนอย และเนื่องจากตาม
พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยขอนแกนฉบบัใหมท่ีคาดวาจะมีผลใชบงัคับไดในปลายปนี ้ไดก ําหนดกระบวนการ
ส้ินสุดแคระดับสภามหาวิทยาลัยเทานั้น จึงเห็นควรดํ าเนินการใหมีผลตามพระราชบัญญัติใหม  สวนคณะที่
ประสงคจะนํ ารองดํ าเนินการตามโครงสรางใหมไปพลางกอน ก็สามารถดํ าเนินการได

กลุมที่ 2 ในการประชมุครัง้นีมี้คณะท่ีเสนอขอความเหน็ชอบการปรบัปรงุโครงสรางการแบง
สวนราชการ ในคณะในสวนการจดัการเรยีนการสอน จ ํานวน 3 คณะ ดังนี้

การแบงสวนราชการปจจุบัน การแบงสวนราชการใหม
2.1 คณะเกษตรศาสตร 2.1 คณะเกษตรศาสตร
(1) ภาควิชากีฏวิทยา
(2) ภาควิชาทรัพยากรท่ีดินและส่ิงแวดลอม
(3) ภาควิชาประมง
(4) ภาควิชาพืชไร
(5) ภาควิชาพืชสวน
(6) ภาควิชาโรคพืชวิทยา
(7) ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
(8) ภาควิชาสัตวศาสตร
(9) ภาควิชาสงเสริมการเกษตร

(1) ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร
(2) ภาควิชาสัตวศาสตร
(3) ภาควิชาประมง
(4)  ภาควิชาเศรษฐศาสตรการเกษตร
(5)  ภาควิชาสงเสริมการเกษตร
     (มติท่ีประชมุคณบดี คราวประชุม
      ครัง้ท่ี 12/2548 เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2548)

2.2 คณะเทคนิคการแพทย 2.2 คณะเทคนิคการแพทย
(1) ภาควิชากายภาพบํ าบัด
(2) ภาควิชาเคมีคลินิก
(3)  ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก
(4)  ภาควิชาจุลทรรศนวิทยา
(5) ภาควิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก

(1)  สายวิชากายภาพบํ าบัด
(2)  สายวิชาเทคนิคการแพทย
     (มติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุม
       ครัง้ท่ี 12/2548 เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2548)
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การแบงสวนราชการเดิม
2.3 คณะศึกษาศาสตร

การแบงสวนราชการใหม
2.3 คณะศึกษาศาสตร

1. ภาควิชาการบริหารการศึกษา
2. ภาควิชาการประถมศึกษา
3. ภาควิชาการมัธยมศึกษา
4. ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
5. ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
7. ภาควิชาพลศึกษา
8. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
9. โรงเรียนสาธิต

1. สํ านักงานวิชาการ
2. โรงเรียนสาธิต

(มติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุม
      ครัง้ท่ี 15/2548 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2548)

เหตผุลในการปรบัปรงุการแบงสวนราชการในคณะในสวนการจดัการเรยีนการสอน (หรอืภาควชิา)ดงักลาว
เพือ่ทํ าใหเกดิประสิทธิภาพในการใชทรพัยากรและการบรหิาร กอใหเกดิการพฒันาหลักสูตรในเชงิบรูณาการ
หรือหลักสูตรใหมๆ อันจะนํ าไปสูความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของคณะทั้งดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย
และบริการวชิาการ ท้ังนี้ขอเสนอดังกลาวไดผานกระบวนการในแตละคณะตามขั้นตอน จนกระทั่งผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะในแตละคณะ และท่ีประชุมคณบดีแลว

นอกจากการแบงสวนราชการเปนอยางไรในคณะแลว มีประเด็นเชิงหลักการในเรื่อง “ชื่อ” ของ
หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการปจจุบันมีท้ังรูปแบบที่
มีหนวยงาน (ใชชือ่วาภาควชิา หรอื สายวชิา) และไมมีหนวยงาน (ไมมีภาควชิา เชน คณะศลิปกรรมศาสตร)
นอกจากนั้น ในสภาพปจจุบันคณะตางๆมีสถานะและสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน การจะกํ าหนดหลักการ
ใหทุกคณะมีการปรับปรุงภาควิชาในรูปแบบเดียวกันท้ังหมด คอนขางยากในทางปฏิบัติและอาจเกิดผล
กระทบหลายประการ จึงควรใหแตละคณะมีความหลากหลายและยืดหยุนได ดังนี้

1. คณะที่สมควรใหคงหนวยงานดานการจัดการเรียนการสอน เปนการเฉพาะ ใหใชชื่อวา
“ภาควิชา” (กรณีท่ีไมมีการเปล่ียนแปลง) หรือ “สายวิชา” (กรณท่ีีมีการปรับปรุง
การแบงสวนภาควิชาในคณะ)

2. คณะท่ีสมควรใหไมมีหนวยงานดานการจัดการเรียนการสอนเปนการเฉพาะ (ซ่ึงอาจมี
เหตุผลจากลักษณะของสาขาวิชาท่ีกวางและอาจปรับเปล่ียนยาก หรือเหตุผลอื่นๆ)
ใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมทั้งคณะ และใชชื่อวา
“สํ านักงานวิชาการ” (ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี
4/2548 เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2548)

3. รูปแบบอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกํ าหนด
มหาวทิยาลัยไดพจิารณาแลว เห็นวา การปรบัปรงุการแบงสวนราชการในคณะดังกลาวเปนไปตามนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย ในลักษณะของการลดจํ านวนและมีการบรูณาการรวมกัน อันจะเปนประโยชนตอ
การพฒันาวชิาการและเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารเห็นควรไดรบัการสนบัสนนุและนาจะมีมาตรการสงเสรมิ
ใหมีการจัดระบบบริหารและปจจัยอื่นท่ีทํ าใหระยะเปลี่ยนผานเปนไปดวยดี
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในประเด็น ตอไปนี้
1. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงภาควิชาในคณะเกษตรศาสตร จาก 9 ภาควิชา เปน 5 สายวิชา

(สายวิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร สายวิชาสัตวศาสตร สายวิชาประมง สายวิชาเศรษฐศาสตร
เกษตร และสายวิชาสงเสริมการเกษตร)

2. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงภาควิชาในคณะเทคนิคการแพทย จาก 5 ภาควิชา เปน 2 สาย
วิชา (สายวิชากายภาพบํ าบัด และสายวิชาเทคนิคการแพทย)

3. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร จากเดิม 9 ภาควิชา (รวมโรงเรียน
สาธิต) โดยมี 2 ประเด็นพิจารณาเสนอเปนทางเลือก

3.1 สํ านักงานวิชาการ และโรงเรียนสาธิต     หรือ
3.2 สายวิชาศึกษาศาสตร และโรงเรียนสาธิต

4. ใหความเห็นชอบในหลักการในการชะลอการสรรหาหัวหนาภาควิชาในคณะตางๆ ท่ีจะวางลง
จนกวาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับใหมมีผลใชบังคับและมีประกาศการแบงสวนงานใหม ก็
ใหแตงตั้งผูรักษาราชการแทน ปฏิบัติหนาท่ีไปกอน เวนแตกรณีท่ีอยูระหวางกระบวนการสรรหา ก็ให
พจิารณาดํ าเนินการตอไปได

5. ใหคณะที่สภาฯ เห็นชอบแลว ดํ าเนินการบริหารตามโครงสรางใหมไปได ใหผูดํ ารงตํ าแหนง
หัวหนาภาควชิาต ําแหนงเดมิ ไดรบัสิทธิและเงนิประจ ําต ําแหนงเดมิตอไปจนกวาจะมีประกาศอยางเปนทางการ

ท้ังนี้ คณบดีคณะเกษตรศาสตร ขอแกไขประเด็นเสนอขออนุมัติใน ขอ 1  เปน “ปรับโครงสรางจาก 9
ภาควิชา เปน 5 ภาควิชา”

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี
1. เห็นชอบการปรับโครงสรางคณะเกษตรศาสตร จาก 9 ภาควิชา เปน 5 ภาควิชา คือ

1) ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร  2) ภาควิชาสัตวศาสตร  3) ภาควิชาประมง
4) ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร  และ 5) ภาควิชาสงเสริมการเกษตร   โดยมีขอสังเกตวา ยังมี
หลายภาควิชาที่อาจปรับรวมกันได เชน ภาควิชาสัตวศาสตร และภาควิชาประมง

2. เห็นชอบการปรับปรุงภาควิชาคณะเทคนิคการแพทยจาก 5 ภาควิชา เปน 2 สายวิชา คือ
1) สายวิชากายภาพบํ าบัด   2) สายวิชาเทคนิคการแพทย

3. เหน็ชอบการปรบัปรงุภาควชิาในคณะศกึษาศาสตร จาก 9 ภาควชิา เปน ส ํานักงานวชิาการ
และ โรงเรียนสาธิต

4. เห็นชอบในหลักการการชลอการสรรหาหัวหนาภาควิชาคณะตางๆ ที่จะวางลงจนกวา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับใหมมีผลใชบังคับและมีประกาศการแบงสวนงานใหม ก็ให
แตงต้ังผูรักษาราชการแทนปฏิบัติหนาที่ไปกอน เวนแตกรณีที่อยูระหวางกระบวนการสรรหา ก็ให
พิจารณาดํ าเนินการตอไปได

5. ใหมหาวิทยาลัยถอนเรื่องตามประเด็นที่เสนอในขอ 5 ออกไปกอน เพ่ือใหนํ าไปหารือภาย
ในมหาวิทยาลัยกอนแลวจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยใหมอีกครั้ง
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5.4  เสนอขอปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหาร
       ศูนยหัวใจสิริกิต์ิ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พ.ศ. 2547

อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี
1/2548  เม่ือวันท่ี  2  กุมภาพันธ   2548  เห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของศูนย
หัวใจสิริกติิ ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื โดยแบงเปน 4 กลุมภารกจิ  ทํ าใหไมมีต ําแหนงหัวหนาฝาย ในโครงสราง
การบริหารงานใหม จึงเห็นควรปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารศูนยหัวใจ
สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2547 ใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการใหม
ดังกลาว  โดยขอเสนอปรับปรุงแกไข ในสวนท่ีเดิมใชคํ าวา “หัวหนาฝาย”  เปน “หัวหนากลุมภารกิจ”
แทน    ตามรางขอบังคับฯ วาดวยการบริหารศูนยหัวใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2548  ท้ังนี้ ได
รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี  14/2548  เม่ือวันท่ี  10  สิงหาคม  2548
เรียบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบใหปรับปรุงแกไขรางขอบังคับฯ

ตามที่เสนอ

5.5 ขออนุมัติโครงการจัดตั้งสํ านักวิชาศึกษาทั่วไป และ
               (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สํ านักวิชาศึกษาทั่วไป

      มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา จากการศึกษาหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน ณ เดือนมกราคม 2547 ซ่ึงมีจํ านวนทั้งส้ิน 73 หลักสูตร พบวา
โครงสรางและจํ านวนหนวยกิตรายวิชาศึกษาท่ัวไปในแตละหลักสูตรมีความแตกตางกนัมาก จํ านวนหนวยกิต
รวมในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมีตั้งแตตํ่ าท่ีสุดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. คือ 30 หนวยกิต จนถึง
สูงท่ีสุดคือ 42 หนวยกติ ในสวนของรายวชิาพบวา มีรายวชิาศกึษาท่ัวไปท่ีมีชือ่แตกตางกันปรากฏในหลักสูตร
ท้ังหมดรวมถึง 155 รายวิชา และมีรายวิชาจํ านวนมากที่เนื้อหาไมสอดคลองกับปรัชญาของวิชาศึกษาท่ัวไป
ซ่ึงไมควรจัดไวในหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป แตควรเปนรายวชิาพืน้ฐานของวชิาชพีมากกวา เชน รายวิชาท่ีมี
เนือ้หาเปนคณติศาสตร หรอืวทิยาศาสตรพื้นฐาน อาทิ เคมี ฟสิกส แคลคูลัส อัลจีบรา เปนตน การเลือกและ
จัดรายวิชาศึกษาท่ัวไปไวในหลักสูตรขึ้นอยูกับวามีรายวิชาใดเปดสอนอยูแลวบาง ก็จะติดตอคณะหรือ
ภาควิชาท่ีรับผิดชอบสอนวิชานั้นๆ ใหเปดสอน ในบางครั้งก็อาจไมไดตรงตามความตองการ

เพือ่ใหการจดัการศกึษาวชิาศกึษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัยขอนแกน สามารถตอบสนอง
มหาวทิยาลัย ในดานการพฒันาคณุภาพบณัฑติตามปรชัญาพืน้ฐานของการจดัการศกึษาท่ัวไป เอือ้ตอการจดั
การหลักสูตรที่หลากหลาย และสงเสริมใหเกดิการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด มหาวิทยาลัย
จึงไดออกประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 351/2544) เรือ่ง นโยบายการจดัรายวชิาในหมวดวชิาศกึษา
ท่ัวไป นอกจากนี ้สภามหาวทิยาลัยขอนแกนไดมีมตเิกีย่วกบัการจดัการศกึษารายวชิาศกึษาท่ัวไปไวหลายครัง้
ไดแก การประชมุครัง้ท่ี 1/2546 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2546 การประชมุครัง้ท่ี 9/2546 เม่ือวนัท่ี 24
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กนัยายน 2546 และการประชมุครัง้ท่ี 2/2547 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ 2547 ซ่ึงสรปุสาระสํ าคัญท่ี
มหาวทิยาลัยตองด ําเนนิการเกีย่วกบัการจดัการศกึษาวชิาศกึษาท่ัวไป ดงันี้

1) ใหกํ าหนดกรอบรายวิชาศึกษาท่ัวไปในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตองสอดคลองกับปรัชญา
และวัตถุประสงคของวิชาศึกษาท่ัวไป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ

2) ใหพัฒนารายวิชาศึกษาท่ัวไปใหมีเนื้อหาเชิงบูรณาการ และจัดเปนรายวิชากลางของ
มหาวิทยาลัย

3) ใหมีหนวยงานกลางรับผิดชอบจัดการศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย

เนือ่งจากการจดัการศกึษาวชิาศกึษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัยจะพฒันาเปนระบบกลาง โดยมหีลักสูตร และรายวิชา
เปนรายวิชากลาง ไมขึ้นกับคณะและสาขาวิชา ดังนั้นจํ าเปนตองมีหนวยงานกลางในการทํ าหนาท่ีบริหารจัด
การและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆตามหลักสูตร เพื่อใหสามารถใชทรัพยากรตางๆ ท้ังอาจารย
ผูสอน อาคารสถานที่ หองเรียนและอุปกรณการสอนของคณะ/หนวยงานตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
เพื่อรองรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของทุกหลักสูตร จึงเสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสํ านักวิชา
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน   (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สํ านักวิชาศึกษาท่ัวไป
พ.ศ. 2548

ท้ังนี้เปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 2/2547 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2547
และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 15/2548 เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2548
เรียบรอยแลว

จึงสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งสํ านักวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยขอนแกน  และ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สํ านักวิชาศึกษาทั่วไป
พ.ศ. 2548  ตามที่เสนอ

5.6 การเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า
      ประจํ าป 2548

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กล่ันกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจํ าป 2548 เสนอตอท่ีประชุมวาตามคํ าส่ังสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี 18/2548 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2548 ไดแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควร
ไดรับปรญิญากิตติมศักดิ์ ประจํ าป 2548 เพื่อดํ าเนินการสรรหา และหรือเพื่อพิจารณากล่ันกรองรายชื่อ
บคุคลผูมีคุณสมบตัเิหมาะสม เสนอตอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาอนมัุติปริญญากิตติมศักดิ์ พรอมท้ังให
มีภาระและอํ านาจหนาท่ีพิจารณา และดํ าเนินการครอบคลุมถึงผูสมควรไดรับรางวัล  พระธาตุพนมทองคํ า
ดวยนั้น จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจํ าป 2548 ครั้งท่ี
2/2548 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2548 ไดมีมตขิอเสนอชือ่ผูสมควรไดรบัปรญิญากติตมิศกัดิ ์ประจ ําป 2548
ดงันี้
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1. ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจํ าป 2548
- เห็นสมควรทูลเกลาฯถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                       สาขาวิชาปรัชญา แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- เห็นสมควรทลูเกลาฯถวายปรญิญาแพทยศาสตรดษุฎีบณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาแพทยศาสตร
   แดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
- ศาสตราจารยเกียรติคุณ น.ต.กํ าจร  มนุญปจุ ร.น.
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- Mr.Jinnai  Ryoichi

                       วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
- นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท

                       สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
2. ผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า ประจํ าป 2548

- ไมขอเสนอชื่อ
ท้ังนี้อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไดเสนอเพิ่มเติมวาท่ีประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองฯมีขอเสนอแนะวา รางวัลพระธาตุพนมทองคํ า เปนศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย ควรมีการวางแผนเพื่อเสาะหาบุคคลที่ควรไดรับรางวัลในเวลาที่เหมาะสม โดยไมตองเรงรีบ
และเพื่อใหรางวัลดังกลาวมีคุณคาย่ิงขึ้นควรมีเงินรางวัลมอบใหจํ านวนหนึ่งดวย

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิ ประจํ าป 2548 ตามเสนอ
และมอบใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดํ าเนินการเกี่ยวกับการใหรางวัลพระธาตุพนมทองคํ าในปตอไปเปน
ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯเสนอดวย

5.7 เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือแตงต้ังเปนคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ตามขอ 6 แหงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 กํ าหนดใหคณะ
กรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย

1. อธิการบดี  เปนประธาน
2. รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย จํ านวน 1 คนเปนกรรมการ
3. ผูทรงคุณวุฒิจํ านวนไมเกิน 6 คน เปนกรรมการ
4. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนกรรมการและเลขานุการ
โดยกรรมการตามขอ 3 ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไปนั้น  บัดนี้ขอเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยความเห็นชอบของ
ท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 15/2548 เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2548   จํ านวน  6  คน ดังนี้

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. รองศาสตราจารย ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธ์ิ
2. ศาสตราจารย ดร.ประนอม  จันทรโณทัย
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สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร
4. ศาสตราจารย ดร.ศิริพร  จิรวัฒนกุล
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. รองศาสตราจารย ดร.ลํ าปาง แมนมาตย
6. รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ  พันธุพฤกษ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะ

กรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่เสนอ

5.8 เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือแตงต้ังเปนคณะกรรมการประจํ าสถาบัน
                       วิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดีฝายวิจัยเสนอตอท่ีประชุมวา ตามขอ 5.3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยคณะกรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2548  กํ าหนดใหมี “กรรมการผูทรง
คุณวุฒิภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถทางการ
วิจัยดานสังคมศาสตร ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี และดานวทิยาศาสตรสุขภาพ จ ํานวนไมนอยกวา 5 
คน แตไมเกนิ 9 คน โดยไดรบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบด ีและกรรมการผูทรงคณุวฒิุภายนอกใหเสนอ
สภามหาวทิยาลัยใหความเห็นชอบดวย” นัน้

เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับฯ ดังกลาว สถาบันวจิัยไดดํ าเนินการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อแตงตั้ง และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 8/2548 เม่ือวันท่ี 18
พฤษภาคม 2548 และครั้งท่ี 14/2548 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2548 เรียบรอยแลว จํ านวน   7  คน
เปนผูทรงคุณวุฒิภายในจากผูแทนคณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน จากสาขาวิชาการตางๆ   4  คน   และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกซ่ึงมีความรู ความสามารถดานตางๆจาก นักวิชาการ ผูแทนองคกรภาครัฐ และ
ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน/ภาคประชาชน  จํ านวน  3 คน   ดงันี้

1.  ศ.ดร.จรัญ  จันทลักขณา   ศาสตราจารยเกียรติคุณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.  นายวิม  รุงกรุต        ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
3. นายธวัชชัย  เฮงประเสริฐ  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบการแตงต้ังกรรมการผูทรงคณุวฒุภิายนอก

ในคณะกรรมการประจ ําสถาบนัวจัิยและพฒันา ตามทีเ่สนอ

5.9 เสนอแตงต้ังคณบดีคณะแพทยศาสตร
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา  ตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 21/2548 ลงวัน

ท่ี 14 กรกฎาคม 2548 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร นั้น บัดนี้ คณะกรรมการ
สรรหาฯ ไดด ําเนนิการสรรหาผูสมควรไดรบัการพจิารณาแตงตัง้ใหด ํารางต ําแหนงคณบดคีณะแพทยศาสตร
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ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543
เสร็จเรียบรอยแลวปรากฏวา ศาสตราจารยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม เปนผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้ง
ใหดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะแพทยศาสตร

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบใหแตงต้ัง ศาสตราจารยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม

เปนคณบดีคณะแพทยศาสตร ตามเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ 6 ตุลาคม 2548 เปนตนไป
โดยที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมใหคณะกรรมการสรรหาฯเสนอแผนการดํ าเนินงาน ของ
ผูไดรับการคัดเลือกใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานทราบ   และสํ าหรับหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการดํ าเนินการสรรหาคณบดีที่อาจตองมีการปรับปรุงแกไขขอบังคับฯน้ัน มอบใหคณะ
กรรมการการบรหิารจดัการทีดี่ (Good Governance) พิจารณาเสนอสภามหาวทิยาลยัตอไป

5.10 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  9  หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยและคณะใน

สังกัดไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรไดพิจารณาและแนะนํ าใหแกไขขอความตางๆ ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรไดดํ าเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จํ านวน 9 หลักสูตร ซ่ึงมีราย
ละเอียดการจํ าแนกหลักสูตรตามประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา  คณะ   และประเภทการเปดสอน ตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอจํ านวน 9

หลักสูตร ดังน้ี
1. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
2. หลักสูตรระดับปริญญาเอก    2  หลักสูตร

2.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ
      ฉบับป พ.ศ. 2545 (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย)
2.2  หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ สาขาวชิาวจัิยและพัฒนา เภสชัภณัฑ หลกัสตูรนานาชาติ
      ฉบับป พ.ศ. 2545 (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย)

3. หลักสูตรระดับปริญญาโท  5 หลักสูตร
3.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
      (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548)
1.2  หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสิง่แวดลอมศกึษา
      (หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2548)
1.3  หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมีสํ าหรับครู
      (หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2548)
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1.4  หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการพยาบาลผูสงูอายุ
      ฉบับป พ.ศ. 2546   (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย)
1.5  หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการผดงุครรภขัน้สงู
      ฉบับป พ.ศ. 2547   (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย)

4. หลักสูตรระดับปริญญาตรี   1  หลักสูตร
4.1  หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
      ฉบับป พ.ศ.  2545 (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย)

5.11  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา    
   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา คณะตางๆในสังกัดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาโดยรับรอง
วาไดตรวจสอบรหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตอง
เรยีบรอยแลว มหาวทิยาลัยจงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํ านาจตามความในมาตรา
16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จ ํานวน  85  คน   ประกอบดวย

-  ระดบัปรญิญาเอก           1 คน
- ระดับปริญญาโท                77 คน
- ระดับปริญญาตรี                  7   คน

ซ่ึงมีรายละเอยีดสรปุการจ ําแนกผูสํ าเรจ็การศกึษาตามคณะ   ระดบัหลักสูตร  ชือ่ปรญิญา ตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
 6.1 สรุปผลการประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือเปน
                มหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ”

อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. … ท่ีตอง
ปรับเปล่ียนสถานภาพเปนหนวยงานในกํ ากับของรัฐ ไดผานความเห็นชอบจากวุฒิสภาแลว ทํ าให
มหาวิทยาลัยตองเตรียมความพรอมระบบงานตางๆ และออกขอบังคับ ระเบียบภายใตมาตราตางๆตาม
รางพระราชบัญญัติดังกลาว และสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2548  เม่ือวันท่ี  6
กรกฎาคม 2548 เห็นชอบใหมหาวทิยาลัยเตรยีมความพรอม เพือ่รองรบัการปรบัเปล่ียนใหมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงจัดประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือเปน
มหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ” เพื่อระดมความคิด และกํ าหนดประเด็นสํ าคัญของการบริหารมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เม่ือวันท่ี 20-21 สิงหาคม 2548  ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ   จึงขอเสนอสรุปผลการ
ประชุมสัมมนาดังกลาวซ่ึงไดประมวลแนวคิด ความคิดเห็น และขอเสนอตางๆ จากการสัมมนา  เพื่อจัด
เปนกรอบแนวทางเพื่อนํ าไปจัดเปนหลักการและแผนในการเตรียมการปรับเปล่ียนสถานภาพองคกร
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บคุลากร และการจัดรูปแบบ และระบบบริหารจัดการในดานตางๆ ของพันธกิจของมหาวิทยาลัย ใน
ลักษณะองคกรในกํ ากับของรัฐตอไป  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและใหขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม
ที่ประชุมรับทราบ ประธานขอใหเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมไปที่อธิการบดี  โดยใน

การประชุมครั้งน้ีสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี
1. ควรมีความชัดเจนเรื่องเปาหมายทิศทางที่มหาวิทยาลัยจะดํ าเนินการในอีก 3 ปขางหนา

จะเนนไปทางดานไหนอยางไร
2. ควรมีความชัดเจนในการพิจารณาวา รายไดหลักของมหาวิทยาลัยคืออะไร  การหาเงินเขา

มีน้ํ าหนักอยูที่ใด  และคณะ/หนวยงานควรหารายไดอยางไร สามารถตัดรายจายบางสวน
ไดอยางไร โดยมองทั้งในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ไมควรใหน้ํ าหนักการหารายไดไป
อยูที่คณะใด หรือกลุมใดมากเกินไป

3. ควรพิจารณาความสํ าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มียุทธวิธีเพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะวัฒนธรรมขององคกร  และเรื่องใดที่สภา
มหาวิทยาลัยไดมีมติไปแลวควรเรงดํ าเนินการใหเกิดผลจริงจัง

4. มหาวิทยาลัยควรถือโอกาสการเปลี่ยนแปลงไปสูมหาวิทยาลัยในกํ ากับ เปนโอกาสในเชิง
     การแขงขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ  ควรมีแผนยุทธศาสตรที่สามารถดํ าเนินการไดสูงกวา
     เกณฑของ กพร. ที่ถือเปนเกณฑต่ํ าสุดที่จะตองดํ าเนินการใหได
5. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการบริหารที่ดินในเชิงพาณิชย
6. ในการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน มหาวิทยาลัยควรมองนโยบายภาครัฐซึ่งมีการ
     เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เชน นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนการผลิตทางภาคการเกษตร
     และคํ านึงถึงการปรับหลักสูตรบูรณาการใหสอดคลองทันตอความตองการของตลาดดวย
7. ควรพิจารณาเรื่องการบูรณาการวิชาการ เพ่ือสรางรายไดเพ่ิมขึ้น  และใหคณะที่สอนเรื่อง

การบริหารจัดการ เขามามีสวนรวม
ทั้งน้ี มอบใหอธิการบดีไปพิจารณาดํ าเนินการจัดการสัมมนาเพื่อระดมสมองภายในมหาวิทยาลัย และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง

6.2 งบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยขอนแกน
               ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  31  พฤษภาคม  2548

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 31
พฤษภาคม 2548  เปนเงินรวมทั้งส้ิน 2,837.5172 ลานบาท  สูงกวางบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2548  เปนเงิน  518.7941 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.37 จ ําแนกเปนงบบคุลากร
1,302.7969 ลานบาท (รอยละ 45.91) งบด ําเนนิการ  495.1525 ลานบาท (รอยละ 17.45) งบลงทุน
527.7809 ลานบาท (รอยละ 18.60) งบเงินอุดหนุน 511.7869 ลานบาท  (รอยละ 18.04)
งบประมาณที่เพิ่มขึ้น สวนใหญจะเปนเงินเดือนและคาตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรี เงินอุดหนุนบุคลากร
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และอุดหนุนโครงการผลิตแพทยเพิ่ม  ส่ิงกอสรางท่ีผูกพนัเดมิและผกูพนัใหม รวมทั้งส่ิงกอสรางท่ียกเลิก
สัญญาและจดัจางใหม โดยเฉพาะส่ิงกอสรางท่ียกเลิกสัญญาและจัดจางใหม 4 รายการ ไดแก  อาคาร
ศรีนครินทรานุสรณ  อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ อาคารศูนยสารสนเทศ  และอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะ
วิทยาศาสตรไดรับงบประมาณในป 2549  รวมทั้งส้ิน  259.8696  ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.16 ของงบ
ประมาณทีไ่ดรบัจดัสรรทัง้หมด ในขณะท่ีงบประมาณดานการวจิยัไดรบัการจดัสรรรวม 114.2519 ลานบาท
ลดลงจากปงบประมาณ 2548  จํ านวน  11.1264  ลานบาท   หรือคิดเปนรอยละ 8.87

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจํ าปงบประมาณเงินรายได พ.ศ. 2547
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา หนวยตรวจสอบภายใน ไดทํ าการตรวจสอบ

บัญชีกับหลักฐานและทะเบียนตางๆ ประจํ าปงบประมาณเงินรายไดป 2547 ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน
2547 เรียบรอยแลว โดยวิธีทดสอบทางบัญชีเทาท่ีจํ าเปน ปรากฎวาไดจัดทํ าบัญชีเชนเดียวกับปท่ีผานมา
และมียอดคงเหลือถูกตองตามงบรับ- จาย   จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามขอ 34 แหง
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2540    อนึ่ง มีขอเสนอ
แนะวาบางคณะที่รายจายมากกวารายรับ ทํ าใหไมสามารถหักเงินทุนสํ ารอง 7 % ไดครบตามยอดทีค่วรจะ
เปน  และเพือ่มิใหเกดิกรณดีงักลาวเพิม่ขึน้มหาวทิยาลัยควรมมีาตรการ ในการจัดสรรเงินใหใชเปนราย
ไตรมาส โดยดูจากรายรับจริงมาประกอบ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.4  สรุปผลการดํ าเนินงานและรายงานการตรวจสอบบัญชี ประจํ าปงบประมาณ 2547
       ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการได
รายงานสรุปผลการดํ าเนินงานและรายงานผูสอบบัญชี ประจํ าปงบประมาณ 2547  เพื่อใหเปนไปตาม ขอ 
7 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย องคกรในกํ ากับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และ ขอ 19 แหง
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2546  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

          จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและมีขอสังเกตวา วิทยาลัยใชงบประมาณ ประมาณครึ่งหน่ึงของงบ

ประมาณทั้งหมดไปในการบริหารจัดการ ซึ่งควรพิจารณาตัดลดงบประมาณสวนน้ีลงไปไดบาง
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6.5 แนวทางการจดัการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปรญิญาโท 2 ปรญิญา ในสถาบนัอดุมศกึษาไทย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย พ.ศ. 2548  ลงวันท่ี  20  พฤษภาคม 2548  ไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและ
งานท่ัวไปเลม 122  ตอนพิเศษ 50 ง   วันท่ี  11  กรกฎาคม  2548  เรียบรอยแลว  มีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม   ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาจะตองถือปฏิบัติในการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาโท 2 ปริญญาตอไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.6  การเสนอพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
                 และสถาบันการศึกษาตางๆ
                     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดมีหนังสือเวียน แจงมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2541 ขอให
สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติอยางเครงครัด ในการเสนอพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษา โดยกํ าหนดวันใชบังคับยอนหลัง ซ่ึงการท่ีจะทูลเกลาฯถวายเพื่อใหทรงลงพระปรมาภิไธยใน
กฎหมายนั้นๆ นาจะไมเหมาะสมและไมบังควร และเพื่อมิใหมีกรณีเชนนี้เกิดขึ้นอีก จึงใหกระทรวงศึกษา
ธิการ รับขอสังเกตดังกลาวไปพิจารณาทบทวนการกํ าหนดปริญญาแตละสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาท้ัง
หมด หากสถาบันอุดมศึกษาแหงใดอนุมัติปริญญาไปแลวและยังไมมีกฎหมายรองรับ ขอใหรีบดําเนินการ
จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยดวน ท้ังนี้ ใหถอืเปนหลักการวา เม่ือสถาบนัอดุม
ศกึษาใดอนมัุตหิลักสูตรสาขาใดแลว จะตองเสนอรางพระราชกฤษฎกีากําหนดชื่อปริญญา ในสาขาวิชานั้น
เสียกอนแลวจึงจะเปดทําการสอนในสาขาวิชานั้นได

       จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
       ที่ประชุมรับทราบ

6.7 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ในชวงท่ีไมมีการประชุม

สภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าหนังสือเวียนเสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พจิารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา จํ านวน 3 ครั้ง และเม่ือถึงวันท่ีครบก ําหนดการเวยีนหนงัสือ
แลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด จงึถอืวาสภามหาวทิยาลัยมีมตอินมัุต ิปรญิญาใหแกผูสํ าเรจ็การ
ศกึษา  มีรายละเอยีดดังนี้

ครั้งที่ 1 ตามหนงัสือมหาวทิยาลัย ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.4641 และตามบนัทึก ท่ี ศธ
0514.1.1.2/ว. 370  ลงวันท่ี  18  กรกฎาคม  2548  โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันท่ี  26
กรกฎาคม  2548   จ ํานวน  37  คน

- ระดับปริญญาเอก          1   คน
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- ระดับปริญญาโท                    35   คน
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต              1   คน
ครั้งที่ 2 ตามหนงัสือมหาวทิยาลัย ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.5045 และตามบนัทึก ท่ี ศธ

0514.1.1.2/ว.409  ลงวันท่ี  3  สิงหาคม  2548  โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันท่ี  10  สิงหาคม
2548   จ ํานวน  100  คน

- ระดับปริญญาเอก          2   คน
- ระดับปริญญาโท                    68   คน
- ระดับปริญญาตรี                           30   คน
ครั้งที่ 3 ตามหนงัสือมหาวทิยาลัย ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.5312  และตามบนัทึก ท่ี ศธ

0514.1.1.2/ว. 417   ลงวันท่ี  16  สิงหาคม  2548  โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันท่ี  23
สิงหาคม  2548   จ ํานวน  70  คน

- ระดับปริญญาโท                   68   คน
- ระดับปริญญาตรี                      2   คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.8  การจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน ป 2549
                   รศ. จิตเจริญ ไชยาคํ า ในฐานะผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา
มหาวิทยาลัยขอนแกน และศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน กํ าหนดจัดงานแสดงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน ป 2549  ระหวางวันท่ี  25 –27 มกราคม 2549 ณ ศูนยประชุมอเนก
ประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธความเปนเลิศดาน
วิชาการของคณะวิชา ศูนยวิจัย และสํ านัก เพื่อใหมีความพรอมในการแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ท้ัง
ในภูมิภาคและในสวนกลาง  และนํ าองคความรูจากผลการคนควาวิจัย นวัตกรรมดานตางๆของบุคลากร
มหาวิทยาลัยไปพัฒนาเพื่อใชประโยชนดานตางๆ โดยการเผยแพรสูชุมชน และภาคธุรกิจ   ซ่ึงมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานรวมงาน
ดังกลาวเพื่อใหขอคิดเห็นเสนอแนะอันจะกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.9 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจํ าเดือนมิถุนายน  2548
อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา ในเดอืนมิถนุายน  2548 อธิการบดไีดปฏิบตัภิารกจิตางๆ

ประกอบดวย    งานประจํ าท่ัวไป  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  การเปนวิทยากร
บรรยายหรืออภิปราย  และอื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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6.10 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวนัที ่16  มิถุนายน –15
                สงิหาคม 2548

รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมวา ในชวงวันท่ี 16 มิถุนายน – 15
สิงหาคม  2548  มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินกิจกรรมที่สํ าคัญๆ ในดานการพฒันาวชิาการและผลติบณัฑติ
การวจิยั  การบรกิารวชิาการ  การสงเสรมิศลิปวฒันธรรม  การพัฒนานักศึกษา  การตางประเทศ การพัฒนา
ส่ิงแวดลอม การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   และการจัดกิจกรรม
พิเศษซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.11 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
        เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2548
          รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมวา  ฝายกจิการพเิศษ และงานประชา

สัมพนัธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจํ าเดือน
กรกฎาคม และสิงหาคม 2548   โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ  ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการและผลิต
บัณฑิต  งานวิจัย  บริการวิชาการ  การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  การพฒันานกัศกึษา   การพฒันาระบบ
บรหิารและบคุลากร   การพฒันาเทคโนโลยแีละสารสนเทศ   กิจกรรมพิเศษ  ขาวท่ัวไป  และบริการชุมชน
จํ านวน 131 ขาวในเดือนกรกฎาคม  และ 63 ขาวในเดือนสิงหาคม  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่  7   เรื่องอื่นๆ
7.1 การเสนอวาระการประชุมเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ประธานไดเสนอตอท่ีประชุมวาเพื่อใหการแสดงความคิดเห็นของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตอเรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรวาการเสนอวาระเพื่อพิจารณานั้น   ใหมหาวิทยาลัยเสนอ
วาระเพื่อพิจารณาใหคณะกรรมการการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) พิจารณากล่ันกรองกอนนํ า
เสนอสภามหาวิทยาลัย โดยเรื่องพิจารณาท่ีอาจไมตองการขอเสนอแนะ อาจแยกเปนกลุมวาระทักทวง
และวาระที่ตองการขอคิดเห็นเสนอแนะก็ใหเปนกลุมวาระเพื่อพิจารณา  ท้ังนี้ เพื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะ
ไดใหขอคิดเห็นเชิงกลยุทธ ในเรื่องท่ีจะเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพภายในเวลา
การประชุมท่ีจํ ากัด

ที่ประชุมเห็นชอบและมอบใหมหาวิทยาลัยรับไปดํ าเนินการตอไป
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เลิกประชุมเวลา   12.15  น.

                         (ลงชื่อ)               กุลธิดา  ทวมสุข
 (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                                                                รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
นางสาวลัลธริมา ประจง
ผูจดรายงานการประชุม
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